2017. OKTÓBER

PÁLYÁZATI
KISOKOS

GÉPBESZERZÉS!!!!
NEM CSAK
FELDOLGOZÓIPARI
VÁLLALATOKNAK!

Futó pályázatok a
Jász-Nagykun-Szolnok
megyei kis-, és
középvállalatoknak
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KÉSZÜLJÖN FEL IDŐBEN! TERVEZET
GINOP-2.1.8. A KKV-K
VERSENYKÉPESSÉGÉNEK
NÖVELÉSE ADAPTÍV TECHNOLÓGIAI
INNOVÁCIÓ RÉVÉN

A Felhívás olyan eszközök, immateriális javak
beszerzését támogatja, amelyek a támogatást
igénylő vállalkozásnál a támogatási kérelem
benyújtásakor nem álltak rendelkezésre és
beszerzésük révén a támogatást igénylő
vállalkozásnál
• új vagy lényegesen módosított termék,
szolgáltatás, eljárás jön létre, vagy
• új vagy lényegesen módosított eljárás,
technológia alkalmazására, piaci bevezetésére
kerül sor.
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MÁR PÁLYÁZHATÓ!!!
TFC-1.1.1-2017
KISFALUDY SZÁLLÁSHELY
FEJLESZTÉSI KONSTRUKCIÓ –
PANZIÓK FEJLESZTÉSE
A konstrukció célja a turisztikai vonzerőkhöz
kapcsolódó szálláshelyek és a turisztikai
vonzerők közelében található kereskedelmi
szálláshelyek általános minőségének és
szolgáltatási színvonalának emelése, indokolt
esetben kapacitásának bővítése,
kapacitáskihasználtságának javítása.

05

MÉG MINDIG PÁLYÁZHATÓ!
GINOP-5.2.4-16 GYAKORNOKI
PROGRAM PÁLYAKEZDŐK
TÁMOGATÁSÁRA
A program elsődleges célja a közvetlen
munkahelyteremtés elősegítésén túl az
iskolai rendszerű képzésben,
felnőttoktatásban, vagy felnőttképzésben
megszerzett szakképesítés hasznosulásának
elősegítése, a fiatalok korai munkahelyi
tapasztalathoz segítése, ezzel a későbbi
foglalkoztathatóságuk növelése.

TERVEZET
GINOP-2.1.8. A KKV-K
VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE
ADAPTÍV TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓ RÉVÉN
A Felhívás olyan eszközök, immateriális javak

2. Immateriális javak beszerzése

beszerzését támogatja, amelyek a támogatást

Harmadik féltől piaci áron megvásárolt szoftver,

igénylő vállalkozásnál a támogatási kérelem

gyártási licenc vagy know-how, amennyiben a

benyújtásakor nem álltak rendelkezésre és

tranzakcióra a piaci feltételeknek megfelelően

beszerzésük révén a támogatást igénylő

került sor.

vállalkozásnál
• új vagy lényegesen módosított termék,

Azon projektek támogathatók, amelyek közvetlenül

szolgáltatás, eljárás jön létre, vagy

vagy közvetve illeszkednek a Nemzeti S3-ban

• új vagy lényegesen módosított eljárás,

meghatározott nemzeti vagy horizontális ágazati

technológia alkalmazására, piaci bevezetésére

prioritások vagy intelligens technológiák

kerül sor.

valamelyikéhez.

Támogatható tevékenységek köre:

A támogatás összege: 5-15 millió Ft

1. Eszközbeszerzés

A támogatás mértéke: 50%.

• Technológiai fejlesztést eredményező új
eszközök beszerzése.

Forrás: Pályázati felhívás (www.palyazat.gov.hu) 2017.10.04.

Beadási határidő: 2017. november 30. – 2018. január 31.

A pályázat részleteit IDE kattintva olvashatja!
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TFC-1.1.1-2017
Kisfaludy Szálláshely fejlesztési Konstrukció –
panziók fejlesztése
A konstrukció célja a turisztikai vonzerőkhöz

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

kapcsolódó szálláshelyek és a turisztikai vonzerők

• kereskedelmi egységen belül levő vendéglátó

közelében található kereskedelmi szálláshelyek

egység szolgáltatási kapacitásbővítése és

általános minőségének és szolgáltatási

színvonalának növelése;

színvonalának emelése, indokolt esetben

• a fejlesztésekkel érintett épületek energiahatékony

kapacitásának bővítése, kapacitáskihasználtságának

működését javító beruházások,

javítása.

• kereskedelmi szálláshelyek üzemeltetéséhez
szükséges információs és kommunikációs

Támogatható tevékenységek köre:

technológiai, ügyviteli és/vagy értékesítési

1.Önállóan támogatható tevékenységek (min 50%):

rendszerekhez szükséges szoftver és/vagy hardware

- meglévő (üzemelő) kereskedelmi szálláshelyek

beszerzése,

belső megjelenésének, és a szálláshelyek szobáinak,

• szálláshelyhez kapcsolódó bűnmegelőzési

közösségi tereinek bővítésére, változtatására

tevékenység támogatása;

irányuló beruházások;

• az épület teljes körű azbesztmentesítése;

- meglévő kereskedelmi szálláshelyek új tematikus

akadálymentesítés

szolgáltatás fejlesztéshez kapcsolódó
infrastrukturális beruházások támogatása
- meglévő kereskedelmi szálláshelyek
kapacitásbővítése (pl. férőhelyek számának
növelése, szobaszám növelés kiszolgáló

A vissza nem térítendő támogatás összege: 5 – 42
millió Ft.
A vissza nem térítendő támogatás mértéke: max.
70%

infrastruktúrával);
a szálláshelyek használatához közvetlenül

Forrás: pályázati felhívás (www.kisfaludyprogram.hu); 2017.10.05.

kapcsolódó telekhatáron belüli infrastrukturális
fejlesztések

Beadási határidő: 2017. október 19. – 2019. december 4.
A pályázat részleteit IDE kattintva olvashatja!
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GINOP-5.2.4-16
Gyakornoki program pályakezdők
támogatására
A program elsődleges célja a közvetlen

c) A gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a

munkahelyteremtés elősegítésén túl az iskolai

gyakornoki munkavégzés ellátásához szükséges és

rendszerű képzésben, felnőttoktatásban, vagy

indokolt mértékű, nem engedélyköteles, vagy

felnőttképzésben megszerzett szakképesítés

építési engedéllyel rendelkező infrastrukturális és

hasznosulásának elősegítése, a fiatalok korai

ingatlan beruházás.

munkahelyi tapasztalathoz segítése, ezzel a későbbi

d) Megváltozott munkaképességű munkavállaló

foglalkoztathatóságuk növelése.

gyakornoki foglalkoztatása esetében - amennyiben
azt a munkavállaló egészségi állapota vonatkozó

Támogatható tevékenységek köre:

minősítő határozat vagy kezelő orvos vélemény

1.Önállóan támogatható, kötelező tevékenységek:

alapján indokolja - a munkába járás vagy a

a) Gyakornokok foglalkoztatása

munkavégzés segítésével foglalkozó személy

b) Vállalati gyakornoki kapcsolattartói tevékenység

foglalkoztatása kizárólag a dokumentált segítés

c) Adminisztrációs tevékenység: gyakornok(ok)

ideje alatt.

foglalkoztatásával összefüggő adminisztratív
feladatok ellátása.
d) Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás.
Önállóan nem támogatható tevékenységek:
a) Megváltozott munkaképességű gyakornok
foglalkoztatása
b) A gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a
munkavégzéshez szükséges eszközök, immateriális

Csekély összegű támogatásként maximum 100%,
amennyiben a pályázó csekély összegű támogatás
igénybevételére (már) nem jogosult, 50%,
megváltozott munkaképességű munkavállaló
esetében 75%.
Támogatás összege: minimum 2,3 M Ft - maximum
30 M Ft.
Forrás: Pályázati felhívás (www.palyazat.gov.hu) 2017.03.24.

javak beszerzése.

Beadási határidő: 2016. augusztus 1-től 2018. július 31-ig.
A pályázat részleteit IDE kattintva olvashatja!
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VALAMELYIK PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATBAN
KÉRDÉS MERÜLT FEL ÖNBEN?
EZ ESETBEN KÉRDEZZE BÁTRAN KAMARAI SZAKTANÁCSADÓINKAT!
Hogyan teheti fel a kérdéseit?
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
szaktanácsadói készséggel állnak az Ön és vállalkozása
rendelkezésére. Amennyiben vállalkozása működtetése közben
bizonytalan egy ügy kapcsán, keresse megújult honlapunkon a
www.iparkamaraszolnok.hu oldalon, a Gazdaságfejlesztés főmenü /
Tanácsadók menüpont alatt szakértőinket.
1. „Kérdezze a szaktanácsadót!” élő linkre kattintva az oldal egy
elektronikus formanyomtatványon kéri az Ön adatait és
elérhetőségeit. (Kérjük, hogy a kapcsolatfelvétel érdekében
pontosan adja meg adatait!)
2. A kérdés természetétől függően válassza ki a megfelelő
szakembert, a megjelölt szakterület alapján.
3. Írja le kérdését a nyomtatvány alján megjelölt területre. majd
kattintson a „KÜLDÉS” gombra!

Aki Önnek válaszol:

Amennyiben a küldés sikeres volt, megjelenik kamaránk
automatikus válaszüzenete: „Köszönjük megkeresését! Kérdését
megkaptuk, melyre szaktanácsadónk öt napon belül megküldi
válaszát!”

BÜKI PÉTER
Pályázati tanácsadó

Kérdezze a tanácsadót!

?

